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Amansa Burro (73,6%) e Dourada (73,3%) apresentaram maiores valores (P 
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O ajuste da altura de colheita das plantas de milho e o uso ou não de inoculantes bacterianos na ensilagem, 

podem modificar as características fermentativas e consequentemente a qualidade das silagens. Objetivou-

se com a presente pesquisa determinar o efeito da altura de colheita e da inoculação bacteriana na 

ensilagem com cepas associadas de Lactobacillus plantarum e Propionibacterium acidipropionici (com 105 

ufc/g), sobre as características fermentativas, estabilidade aeróbia, contagem leveduras e fungos de silagens 

milho. Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado, arranjados em esquema fatorial 2 × 2, com 

duas alturas (A) de colheita (25 e 40 cm do nível do solo), inoculadas ou não (I). Como silos experimentais 

foram utilizados tambores plásticos de 200 L, com seis repetições. As plantas de milho foram colhidas e 

ensiladas quando os grãos estavam próximos a 2⁄3 da linha do leite. Passados 45 dias da ensilagem, os silos 

foram abertos e amostras foram coletadas para determinação do pH, nitrogênio amoniacal em relação ao 

nitrogênio total (N-NH3⁄NT), contagem de leveduras e fungos, estabilidade aeróbia, temperatura máxima 

(TM), tempo necessário para alcançar a temperatura máxima (THM), amplitude entre a temperatura máxima 

e a ambiente (AMP). As variáveis foram avaliadas usando análise de variância, e as médias comparadas por 

meio do teste “t” a 5% de probabilidade. Não houve interação (P=0,57) A × I nos valores de pH das silagens 

de milho. Todas as silagens apresentaram pH (média de 3,65) dentro da faixa recomendada. Houve 

interação (P3⁄NT. As silagens de plantas de milho colhidas a 25 cm de altura sem inoculante apresentaram 

maiores (P3⁄NT (5,29%) do que as silagens de plantas de milho colhidas nessa mesma altura com inoculante 

(2,89%) e do que silagens de plantas colhidas à 40 cm sem e com inoculante (2,71 e 2,73%, 

respectivamente). Houve efeito (P0,05) na TM e na AMP. A combinação da altura de colheita com a 

inoculação melhora o processo fermentativo e diminui as perdas de proteína de silagens de milho, mas não 

tem controle sobre o desenvolvimento de leveduras. 
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A determinação dos componentes morfológicos em plantas forrageiras são importantes mecanismos para a 

caracterização da massa de forragem nos sistemas de produção. Deste modo, objetivou-se avaliar a 

proporção de folha, colmo e material morto das espécies Brachiaria brizantha cv. Marandu e Panicum 

maximum cv. Mombaça sob alta dose de adubação nitrogenada. O experimento foi conduzido na Embrapa 

Agrossilvipastoril, em Sinop - MT, bioma Amazônia. O solo foi classificado como Latossolo amarelo distrófico. 

O delineamento foi em blocos completos casualizados, em arranjo fatorial 2 x 2 (duas cultivares: Mombaça e 

Marandu; e duas adubações: 0 e 550 kg N.ha-1.ano) com três repetições, totalizando 12 unidades 

experimentais de 32 m2. O período experimental foi de 22 de setembro de 2015 a 20 de março de 2016, 

compreendendo as estações de primavera e verão. O sistema de colheita simulou a lotação intermitente com 

períodos fixos de 28 dias e a altura do resíduo foi de 15 cm para o Marandu e 40 cm para o Mombaça. 

Cortou-se a forragem acumulada acima da altura do resíduo em dois retângulos de 0,5 m² as quais foram 

separadas nos componentes morfológicos (folha, colmo e material morto). Os dados foram analisados 

utilizando o método de modelos mistos com estrutura paramétrica especial na matriz de covariância, 

utilizando o pacote estatístico do SAS®. A comparação de médias foi realizada ao nível de significância de 

5%, utilizando a probabilidade da diferença (pdiff). Houve interação entre estação x cultivar x adubação para 

a proporção de folhas (P=0,022) e de material morto (P=0,047). A proporção de folhas na primavera foi 

maior no Mombaça sem adubação (97,3±1,2%) e menor no Mombaça adubado (87,9±1,2%) em decorrência 

do maior acúmulo de material morto (12,2±1,2%). No verão, a proporção de folhas foi maior no Mombaça 

com e sem adubação (92,4 e 92,5±3,2%) e no Marandu sem adubação (85,4±3,2%). O material morto não 

diferiu quanto a adubação nas cultivares no verão, apresentando uma média de 4,2±2,6%. A proporção de 

colmo foi diferente para a estação x cultivar (P=0,032) e estação x adubação (P=0,001), em que, 

independente do cultivar ou adubação, houve maior acúmulo de colmo na estação de verão, sobretudo, com 

adubação (12,0±1,2) e no Marandu (11,3±1,2), um aumento de 63% e 56%, respectivamente. Portanto, 

conclui-se que a adubação nitrogenada no verão aumenta a proporção de colmo nos cultivares e reduz a 

proporção de folhas do cultivar Marandu, implicando na necessidade de maior controle no manejo do 

pastejo. 
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